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1. INTRODUCIÓN. 

Educar é proporcionar unha formación integral que lle permita ao alumnado unha 

formación plena e que axude a configurar a súa identidade. Coeducar implica educar 

sen diferenciar as mensaxes en función do sexo.  

A coeducación busca unha relación de xustiza e respecto en interese dunha 

formación integral da persoa e unha efectiva igualdade de oportunidades entre 

homes e mulleres. 

A educación integral das persoas implica a adquisición dun conxunto de 

competencias básicas de tipo cognitivo, emocional e ético. Isto supón que á 

necesidade de educar en habilidades e coñecementos súmase a de educar para una 

mellor calidade de vida e para encher esta de sentido moral. A educación debe 

levarse a cabo dende unha perspectiva integral e de xénero, que contribúa a previr 

todo tipo de situacións de violencia, e en particular a de xénero.  

As condutas sociais confórmanse en diferentes espazos e ámbitos: a escola, a familia, 

os medios de comunicación, etc.. Ao longo deste proceso de socialización e pasando 

por diferentes etapas, as/os adolescentes, asumen diversos roles e valores que 

potencian o desenvolvemento de diferentes capacidades en función do sexo. 

O sistema educativo debe eliminar os estereotipos sociais relativos ao rol de mulleres 

e homes, permitindo un desenvolvemento máis equilibrado e libre da personalidade 

así como o acceso ás mesmas oportunidades, axudando a construír relacións entre os 

sexos baseadas no respecto e impulsando a participación de mulleres e homes en 

todos os espazos da sociedade. 

Cómpre ter en conta que as nosas aulas son tan diversas como é a nosa sociedade; e 

ás veces, como nos casos da diversidade afectivo-sexual, esta aínda non se visibiliza 

nin se respecta, senón que se rexeita por contravir ”o correcto” e “o normal”. De aí a 

importancia que ten o traballar a diversidade afectivo-sexual desde o sistema 

educativo. 
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O IES A Guía ten incorporado á práctica docente destes últimos anos algúns 

elementos que fan que os contidos relacionados coa igualdade entre homes e 

mulleres e o tratamento da diversidade sexual e de xénero estean presentes nas 

actividades docentes: talleres sobre educación afectivo-sexual integral para 

alumnado de 3º, 4º e FPB; actividades complementarias (elaboración de vídeos a 

cargo do grupo de mediación do centro, instalacións no vestíbulo, exposicións, 

traballo con unidades didácticas específicas nas titorías, semana da diversidade...) 

nas datas significativas como 25N, 8M, e celebracións lgbtiq. Desde o curso 2017-

2018 se imparte no centro a materia Igualdade de xénero, en 2º de ESO, e desde o 

ano 2018-2019 ofrécese a materia Coeducación para o século XXI en 1º de 

bacharelato (porén non se imparte por non contar con inscricións suficientes). 

Ademais desde o curso 2018-2019 o centro conta cunha titoría LGBTIQ, un grupo de 

apoio de alumnado LGBITQ e o centro ten unha representante na Rede Educativa de 

Apoio LGBTI. No presente curso, estamos a desenvolver, dentro do Plan de 

Formación Permanente do Profesorado, unha liña de traballo sobre Igualdade. 

Todas estas actuacións partiron do interese de docentes dun xeito individual e 

espontáneo, pois ata o momento non existe Plan de Igualdade no centro, nin se 

nomeou unha persoa coordinadora da igualdade no Consello Escolar, nin os 

documentos do centro teñen un tratamento da igualdade, da coeducación, da 

prevención da violencia de xénero, e da diversidade afectivo-sexual que reflictan a 

importancia que a comunidade escolar do noso instituto quere dar a estes valores. 

Este plan nace co obxectivo de, dun lado, consolidar iniciativas e actividades que xa 

se están realizando no centro en materia de igualdade de xénero e respecto pola 

diversidade sexual e de xénero, e doutro, fomentar todas aquelas medidas que farán 

do noso instituto un centro orientado á formación de alumnado corresponsable, que 

defende a igualdade de xénero e a practica, que rexeita a violencia de xénero e que 

vive a diversidade sexual e de xénero como unha riqueza máis da diversidade do 

xénero humano. 

A educación para a igualdade soamente será posible cando a metodoloxía sexa 

aberta, creativa e flexible e que dea cabida a unha educación emocional que permita 
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que proxectemos unha verdadeira educación entre iguais. Debe estar centrada no 

fomento de traballo en grupo, o diálogo, as relación afectivas, a resolución de 

conflitos, o respecto, a cooperación, facendo fincapé na toma de conciencia de que 

todos e todas temos dereito ás mesmas oportunidades. É preciso que se valoren de 

maneira igualitaria as capacidades, os intereses e as achegas das alumnas e dos 

alumnos, e favorecer deste xeito as relacións de igualdade e de respecto. Débese 

facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as manifestacións de 

violencia, especialmente o acoso escolar, a violencia de xénero e os comportamentos 

homófobos e racistas.  

Se somos capaces de transmitirlle ao noso alumnado valores baseados na paz, na 

liberdade, na igualdade e na diversidade, a sociedade do futuro será pacífica e 

igualitaria, e libre de prexuízos e estereotipos. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN NORMATIVA E DO CENTRO. 

2.1. Marco normativo do centro.  

Os documentos polos que se rexe o centro están en fase de revisión, e da súa 

relectura para a realización do presente Plan de Igualdade dedúcese a necesidade de 

incluír, dunha maneira preeminente e inequívoca, os obxectivos de igualdade entre 

homes e mulleres, a concienciación contra a violencia de xénero e o respecto á 

diversidade afectivo-sexual e de xénero. 

O PEC do centro está completamente obsoleto e require unha completa 

reelaboración, non contempla na súa redacción ningún obxectivo ou finalidade 

relacionado cunha escola coeducadora. 

As NOFC están en fase de redacción, e nese proceso e como parte dos obxectivos 

desde Plan de Igualdade, procurarase a inclusión dos obxectivos e finalidades deste 

plan nas cuestións relativas á organización e funcionamento do centro, así como aos 

protocolos de acoso escolar por violencia de xénero e de identidade de xénero. 

O Plan de Convivencia, aprobado no 2017, establece entre os valores cívicos e 

democráticos que se pretenden practicar, a igualdade entre homes e mulleres 

(páxina 4). Tamén, entre os fins e principios informadores das normas sobre 
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convivencia nos centros docentes, cítase “A educación no respecto dos dereitos e 

liberdades fundamentais, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas” (páxina 5). No 

detalle dos contidos orientados á prevención de conflitos e á consecución dun 

adecuado clima no centro cítanse: a igualdade entre xéneros e a detección de 

situacións violentas no contorno escolar, os tipos de violencia e o maltrato entre 

iguais. Entre as actuacións a desenvolver no centro nese sentido, sinálase a 

celebración do Día internacional da eliminación da violencia contra as mulleres (o 25 

de novembro), e o Día das mulleres (8 de marzo), e a incorporación no Plan de Acción 

Titorial de actividades que abrangan a temática sobre igualdade entre homes e 

mulleres e sobre sexualidade e afectividade. No mesmo Plan, entre os deberes e 

dereitos aos que o alumnado ten dereito está a igualdade de dereitos entre mulleres 

e homes. 

2.2. Marco normativo estatal  e autonómico. 

(Ver apéndice) 

3. ANÁLISE DA SITUACIÓN DO CENTRO. 

OPORTUNIDADES AMEAZAS 

➔ As institucións apoian a existencia de 
plans de igualdade. 

➔ Achéganse recursos económicos para a 
realización e implementación do plan de 
igualdade. 

➔ Existe un marco legal en relación coa 
igualdade. 

➔ Existen organizacións que están 
traballando proactivamente a prol da 
igualdade. 

➔ Existe oferta formativa relacionada coa 
igualdade. 

➔ Os medios de comunicación tratan o 
tema cada vez mais. 

➔ Igualdade legal versus igualdade real. 
Sexismo e discriminación da comunidade 
LGTBIQ seguen presentes na sociedade. 

➔ Existencia de estereotipos sociais sobre 
competencias e capacidades entre homes 
e mulleres que asigna ámbitos e funcións 
diferenciados por sexo. 

➔ Os ámbitos femininos caracterízanse por 
peores condicións laborais e salariais. 

➔ Tendencia a asociar accións puntuais con 
desenvolvemento de plans reais. 

➔ Diferenzas por sexos na co-
rresponsabilidade nas tarefas domésticas 
e de coidados. 

➔ Falta de vontade política. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

➔ A nivel de cadro de persoal non existe 
desigualdade real a nivel laboral. 

➔ Os currículos inclúen o tratamento 
transversal da igualdade o que permite a 
súa contextualización. 

➔ Existe descoñecemento por parte da 
Comunidade Educativa tanto do 
significado, como do tratamento, como 
dos representantes de igualdade nos 
órganos de participación. 
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➔ A Consellería incentiva a participación na 
elaboración e implementación de plans 
de igualdade . 

➔ No centro ofértanse e impártense dúas 
materias relacionadas coa igualdade: 
Igualdade de xénero e Coeducación. 

➔ Dende o Departamento de Orientación 
promóvense iniciativas a prol da 
igualdade coordinadas con entidades 
externas. 

➔ Existe unha titoría e un grupo de apoio 
LGTBIQ. 

➔ Existen iniciativas individuais de 
profesorado a prol da igualdade. Por 
exemplo, a organización do patio. 

➔ Non existe unha cultura a prol da 
igualdade. 

➔ Non existe unha análise previa do punto 
de partida. 

➔ Hai bastante présa para a realización do 
plan con prazos moi axustados, o que 
impide a reflexión. 

➔ Non se considera prioritaria a elaboración 
do plan de igualdade. O grupo de traballo 
é reducido. 

➔ Hai moi pouco persoal con formación 
específica para traballar a igualdade. 

 

4. OBXECTIVOS. 

1. Afondar no modelo de coeducación e introducir a perspectiva de xénero nas 

dinámicas educativas. 

2. Fomentar dinámicas educativas libres de estereotipos de xénero, favorecendo 

que o alumnado poida desenvolver o seu proxecto vital sen condicionamentos, 

desde a liberdade e diversidade de opcións.  

3. Integrar a perspectiva de xénero no traballo cara ao éxito escolar e garantir que a 

formación inicial e ao longo da vida acolle a todo o alumnado na súa diversidade 

(étnica, cultural, social, económica, funcional, sexual, de xénero, lingüística,...).  

4. Educar desde a diversidade para unhas relacións afectivas e sexuais saudables e 

repectuosas, e para unha convivencia harmónica que integre a diversidade de 

xénero, sexual, e afectiva.  

5. Traballar as relacións de uso abusivo de poder e a violencia sistémica no exercicio 

das relacións persoais, co fin de visibilizar os mecanismos que sustentan a 

violencia de xénero, e favorecer relacións pacíficas e positivas para todos os 

membros da comunidade.  

6. Abordar a detección precoz e resposta eficaz e sistémica á violencia de xénero e 

outras formas de abuso, discriminación e violencia asociadas, con especial 

atención á prevención e compensación de situacións de discriminación múltiple.  
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5. MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN. 

5.1. Referidas á organización do centro para a coeducación 

1. Revisar os documentos internos do centro para incluír a coeducación, os 

obxectivos de igualdade entre os sexos, a diversidade afectivo-sexual e de xénero 

e a pluralidade de familias. 

2. Incluír a perspectiva de xénero e o principio de igualdade e de respecto da 

diversidade na formación inicial do novo persoal docente. 

3.  Fomentar actividades formativas para o profesorado no ámbito da igualdade e 

da violencia de xénero, así como da diversidade afectiva e sexual.  

4. Formar ao persoal do centro para o uso dunha linguaxe inclusiva. 

5. Realizar accións formativas sobre materiais didácticos coeducativos. 

6. Implicar a totalidade dos axentes da comunidade educativa nas accións que se 

están a desenvolver no ámbito da igualdade e da diversidade. 

7. Favorecer a representación paritaria nos órganos de goberno do centro. 

8. Fomentar a representatividade paritaria de delegados e delegadas de curso. 

9. Nomear una persoa responsable de igualdade no centro con voz no Consello 

Escolar.  

10. Empregar a linguaxe inclusiva e igualitaria en todas as comunicacións e 

documentos do centro.  

11. Celebrar as datas coeducativas: 25N, 8M, e celebracións LGTBIQ. 

12. Ofertar a materia de libre configuración autonómica Igualdade de xénero na ESO 

e Coeducación para o século XXI en 1º de bacharelato. 

13. Difundir a información en materia de igualdade de interese para a comunidade 

educativa, por medios electrónicos e físicos. 
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14. Establecer un grupo interdisciplinario con docentes e alumnado para tratar 

interdisciplinariamente a perspectiva de xénero, a violencia de xénero e a 

diversidade de xénero e orientación sexual no ámbito educativo. 

15. Ofrecer unha titoría específica LGBTIQ, de asesoramento emocional e legal para 

alumnado e familias. 

16. Establecer un grupo de apoio de alumnado LGBTIQ para crear un espazo seguro e 

educar á comunidade educativa no respecto á diversidade afectivo-sexual e de 

xénero. 

5.2. Materiais e protocolos para a coeducación, a igualdade e o respecto á 

diversidade afectivo-sexual 

17. Explicitar as medidas reeducativas e reparadoras aplicables no caso de condutas 

contrarias á convivencia por razón de xénero.  

18. Elaborar orientacións para a valoración de materiais didácticos desde o punto de 

vista da perspectiva de xénero. 

19. Realizar unha guía básica de detección precoz da violencia de xénero que sirva 

como ferramenta de prevención entre o alumnado e proporcione pautas de 

actuación ao profesorado. 

20. Realizar un diagnóstico da situación de violencia de xénero no centro. 

21. Realizar un breve protocolo de actuación para abordar casos de condutas 

contrarias á convivencia por razón de xénero e por lgtbifobia. 

22. Difundir un resumo do protocolo educativo para garantir a igualdade, a non 

discriminación e a liberdade de identidade de xénero. 

5.3. Referidas á implicación dos Departamentos didácticos na coeducación 

23. Promover a imaxe das mulleres no ámbito educativo para que o alumnado 

dispoña de referentes femininos en todos os eidos da sociedade. 
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24. Constituír un grupo de debate e discusión interdisciplinar para traballar as liñas 

estratéxicas comúns en materia de igualdade. 

25. Recomendar boas prácticas en materia de igualdade ás empresas coas que o 

centro asina convenio de prácticas. 

5.4. Orientación educativa para un futuro libre de estereotipos de xénero 

26. Identificar e difundir as boas prácticas e materiais de referencia para realizar 

unha orientación profesional e vital libre de prexuízos. 

27. Promover unha elección do futuro académico e profesional libre de estereotipos 

de xénero, en particular poñendo en valor a vocación científica e tecnolóxica no 

alumnado feminino. 

28. Realización de actividades educativas específicas para facilitar un proxecto 

persoal e profesional baseado na vocación e capacidades propias, libre de 

condicionamentos e usos sociais baseados en roles de xénero. 

5.5. Implicación das familias na coeducación 

29. Impulsar a participación e formación das familias a través das Escola de Pais e 

Nais como instrumento de acción coeducativa e diversidade afectivo-sexual e de 

xénero. 

30. Implicar as familias nunha educación non sexista e no respecto ás diferentes 

orientacións sexuais e á identidade de xénero. 

5.6. En relación á distribución de espazos 

31. Dispoñer dun taboleiro de igualdade e diversidade. 

32. Xestionar as actividades do patio para favorecer a inclusión. 

33. Promover lecturas coeducativas e de visibilidade da diversidade sexual e de 

xénero a través da Biblioteca do centro creando unha sección específica de 

igualdade e diversidade. 
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6. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN. 

Tendo en conta o punto de partida do centro, este é un plan ambicioso, polo que o 

seu cumprimento implicará a dedicación de, polo menos, dous cursos.  Ao final de 

cada curso farase un seguimento das medidas previstas neste plan. O seguimento 

realizarase durante o primeiro curso por parte do grupo de traballo de igualdade 

constituído dentro do Plan de Formación do Profesorado. Para a avaliación do plan 

seguirase a seguinte táboa onde constan as medidas propostas e os indicadores. 

Nº Actividade Realizada En proceso Adiada 

1 Fornecer pautas para a revisión dos documentos internos 
(igualdade, identidade de xénero, diversidade de familias). 

   

2 Incluír a perspectiva de xénero na formación inicial do novo 
persoal docente. 

   

3 Fomentar a formación do profesorado no ámbito da 
igualdade e da violencia de xénero e diversidade afectiva e 
sexual. 

   

4 Formar ao persoal docente para o uso dunha linguaxe 
inclusiva. 

   

5 Formar sobre materiais didácticos coeducativos.    

6 Implicar a comunidade educativa nas accións que se están a 
desenvolver no ámbito da igualdade e da diversidade en 
toda a comunidade educativa. 

   

7 Favorecer a representación paritaria nos órganos de xestión 
e goberno do centro. 

   

8 Fomentar a representatividade paritaria de delegados e 
delegadas de curso. 

   

9 Nomear una persoa responsable de igualdade no centro    

10 Empregar a linguaxe inclusiva e igualitaria en todas as 
comunicacións e documentos do centro. 

   

11 Celebrar as datas coeducativas: 25N, 8M, e celebracións 
LGTBIQ 

   

12 Ofertar Igualdade de xénero na ESO e Coeducación para o 
século XXI en 1º de bacharelato. 

   

13 Difundir a información por medios electrónicos e físicos.    

14 Establecer un grupo interdisciplinario con docentes e 
alumnado para a inclusión da perspectiva de xénero no 
ámbito educativo. 

   

15 Ofrecer unha titoría específica LGBTIQ.    

16 Establecer un grupo de apoio de alumnado LGBTIQ    

17 Explicitar medidas reeducativas e reparadoras aplicables no 
caso de condutas contrarias á convivencia por razón de 
xénero. 

   

18 Elaborar orientacións para a valoración de materiais 
didácticos desde o punto de vista da perspectiva de xénero. 

   

19 Realizar unha guía básica de detección precoz da violencia 
de xénero. 

   

20 Realizar un diagnóstico da situación de violencia de xénero 
no centro. 
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21 Crear un protocolo de actuación para abordar casos de 
condutas contrarias á convivencia por razón de xénero. 

   

22 Difundir o Protocolo educativo para garantir a igualdade, a 
non discriminación e a liberdade de identidade de xénero. 

   

23 Promover a imaxe das mulleres no ámbito educativo 
fornecer referentes femininos ao alumnado. 

   

24 Crear un grupo de debate e discusión interdisciplinar para 
traballar as liñas estratéxicas comúns en materia de 
igualdade. 

   

25 Recomendar boas prácticas en materia de igualdade ás 
empresas coas que o centro asina convenio de prácticas. 

   

26 Informar de boas prácticas e materiais de referencia para 
realizar unha orientación profesional e vital libre de 
prexuízos. 

   

27 Orientar para un futuro académico e profesional libre de 
estereotipos de xénero. 

   

28 Desenvolver talleres e actividades educativas para un futuro 
libre de roles de xénero.  

   

29 Impulsar a participación e formación en xénero e diversidade 
das familias a través da Escola de Pais e Nais. 

   

30 Implicar as familias nunha educación non sexista e no 
respecto ás diferentes orientacións sexuais e á identidade de 
xénero. 

   

31 Crear un taboleiro de igualdade e diversidade.    

32 Xestionar as actividades do patio para favorecer a inclusión.    

33 Crear una sección específica de Igualdade e diversidade na 
biblioteca. 

   

 

7. APÉNDICE: 

7.1. Marco normativo estatal.  

A Lei Orgánica 2/2006 de maio de educación no artigo 1 establece como principio da 

educación “o desenvolvemento, na escola, dos valores que fomenten a igualdade 

efectiva entre homes e mulleres, así como a prevención da violencia de xénero”. No 

artigo 2 salienta entre os fins da educación “a educación no respecto dos dereitos e 

liberdades fundamentais, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres”. 

A Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, dedica os artigos 23 e 24 á educación para a 

igualdade de mulleres e homes e neles establece como un dos fins a educación a 

igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e homes e a eliminación dos 

obstáculos que dificultan a igualdade efectiva, garantindo o igual dereito á educación 

de mulleres e homes e a igualdade de trato, evitando os comportamentos sexistas ou 

estereotipos sociais asociados. No artigo 24 propóñense como actuacións, entre 
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outras: a atención nos currículos ao principio de igualdade entre mulleres e homes, o 

rexeitamento de contidos sexistas e estereotipos de xénero nos libros de texto e 

materiais educativos, a formación en igualdade ao profesorado, a paridade nos 

órganos de control e goberno dos centros docentes e o establecemento de medidas 

educativas para o ensino do papel das mulleres na Historia. 

7.2. Marco normativo autonómico.  

O Decreto 2/2015, do 12 de febreiro, que refunde as disposicións legais da 

Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade establece: 

 No artigo 17: que non se admitirán contidos, metodoloxía ou criterios de 

avaliación transmisores, directa ou indirectamente, dunha distribución 

estereotipada de papeis entre os sexos ou dunha imaxe de dominación dun sexo 

sobre outro en calquera ámbito da vida; que os curriculos deben enriquecerse 

coas contribucións ao coñecemento humano realizadas polas mulleres, co 

axeitado reflexo do papel das mulleres na evolución histórica; que alumnas e 

alumnos adquirirán os coñecementos e actitudes para atender as súas propias 

necesidades domésticas, labores familiares compartidos, cargas parentais e 

atención a familiares dependentes; e que se formentarán as vocacións femininas 

naquelas áreas onde se atopen infrarrepresentadas as mulleres e o contrario. 

 No artigo 18: que non se admitirán desigualdades entre alumnas e alumnos 

baseadas en crenzas, prexuízos, tradicións ou prácticas consuetudinarias que 

transmitan estereotipos entre os sexos; que as docentes e os docentes non 

permitirán ningunha forma de machismo e misoxinia e que nos regulamentos 

internos se explicitarán medidas de corrección ou sanción de comportamentos 

sexistas. 

 No artigo 19: que na formación profesional se favorecerá a igualdade de 

oportunidades entre mulleres e homes a fin de evitar calquera discriminación, 

eliminar a segregación profesional e eliminar as desvantaxes de partida que 

afecten ao colectivo das mulleres. 
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A Lei Galega 11/2007, do 27 de xullo, para a prevención e o tratamento integral da 

violencia de xénero dedica o capítulo III do Título I ás medidas encamiñadas á 

formación e prevención da violencia de xénero. 

En relación á integración no ensino da diversidade afectivo-sexual e de xénero, os 

obxectivos concrétanse no seguinte ordenamento legal autonómico: 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, que establece o currículo de secundaria 

obrigatoria e bacharelato establece como primordial o obxectivo da igualdade entre 

mulleres e homes na sociedade, que tamén recollen os decretos que regulan cada 

currículo dos distintos ciclos formativos. Neste decreto no seu artigo 4 dise: (...) 

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 

discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, 

favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, 

transxénero e intersexual. 

Na Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de 

lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia dedica o título II ás 

políticas públicas para o fomento e a promoción da igualdade, da visibilidade e da 

non discriminación do colectivo LGTBI. O capítulo V ocúpase das medidas no ámbito 

da educación. No artigo 22 dise: “a consellaría compentente en materia de educación 

incorporará a realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual 

nos contidos transversais de formación de todo o alumnado de Galicia naquelas 

materias en que sexa procedente, dará audiencia ao Consello e, de ser o caso, 

escoitará as asociacións, organizacións e colectivos LGTBI. Así mesmo, visibilizaranse 

na educación os diferentes modelos de familia establecidos nesta lei”. No artigo 23 

indícase que “a Administración educativa galega, en colaboración co departamento 

competente en materia de igualdade, fomentará a realización de actividades dirixidas 

á comunidade escolar para a prevención de actitudes e comportamentos 

discriminatorios pola orientación sexual ou a identidade de xénero”. O artigo 24 

refírese á formación do persoal docente sobre a realidade LGTBI, o artigo 25 indica 

que a consellería deseñará contidos para as escolas de pais e nais relativos á 

diversidade sexual e de xénero e aos diferentes modelos de familia, e finalmente o 
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artigo 26 está dedicado a combater o acoso e favorecer a visibilidade, especificando: 

“Estableceranse actuacións para combater o acoso escolar por razón de orientación 

sexual ou identidade de xénero, favorecendo a visibilidade do alumnado LGTBI e a 

plena normalidade das distintas orientacións sexuais e identidades de xénero” e 

indica que para favorecer a visibilidade e integrar de forma transversal a diversidade 

afectivo-sexual e de xénero nos centros escolares, a consellaría favorecerá “a 

realización de actividades específicas próximas a datas de celebracións internacionais 

relacionadas co recoñecemento efectivo de dereitos a persoas lesbianas, gays, 

transexuais, bisexuais e intersexuais”. 

No I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-

2020, no eixe 4 aborda a educación desde a diversidade para unhas relacións 

afectivas e sexuais saudables e respectuosas, coa finalidade de acadar unha 

convivencia harmónica que integre a diversidade de xénero, sexual e afectiva, 

establecendo ámbitos de socialización que favorezan o coñecemento e a convivencia 

na comunidade educativa, elaborando materiais para a abordaxe da educación 

afectiva e sexual e colaborando cos axentes socio-educativos e de formación en 

materia de saúde, para a abordaxe da saúde afectivo-sexual. 

No VII Plan estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres 

e homes 2017-2020, na área estratéxica 1, dedicada á igualdade na educación e nos 

valores, establece a necesidade de actuar na promoción de valores e actitudes 

inclusivas e normalizadoras respecto da orientación sexual e as identidades de 

xénero, dado que a “homofobia, a lesbofobia e a transfobia teñen a súa orixe nun 

sistema machista, que utiliza estas manifestacións de rexeitamento social como un 

mecanismo para limitar a diversidade de xéneros e que é moi efectivo para manter 

que os modelos de “home” e de “muller” se sitúen dentro da “normalidade”, isto é, 

no socialmente establecido”. Así mesmo indica que, segundo os datos do Ministerio 

de Interior de 2015, a meirande parte dos delitos de odio que se producen en España 

teñen como base a orientación sexual ou identidade de xénero, de forma moito máis 

recorrente que outras características persoais como a raza, a etnicidade, a 

discapacidade. Por iso establece a necesidade de fomentar actitudes de respecto e 

tolerancia pola diversidade sexual no conxunto da sociedade, con especial incidencia 
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no ámbito educativo, traballando en prevención e favorecendo a plena inclusión e a 

normalización das orientacións sexuais e a identidade de xénero. Estas medidas 

concrétanse no obxectivo específico 1.5, (con catro medidas concretas dirixidas a 

formar en modelos igualitarios nas relacións afectivo-sexuais á infancia, adolescencia 

e xuventude, aos docentes e familias, e aos colectivos vulnerables) e con máis 

detalle, no obxectivo específico 1.6, dirixido a promover valores e actitudes inclusivas 

e normalizadoras respecto da orientación sexual e as identidades de xénero, con tres 

medidas concretas, que, polo interese para este proxecto, se detallan a continuación: 

1. Desenvolvemento de accións de visibilización e sensibilización social que 

fomenten actitudes de respecto e tolerancia á diversidade de orientación sexual, 

desde a promoción dun cambio cultural e de valores en favor da igualdade de 

xénero. 

2. Impulso de espazos de encontro e participación do conxunto da comunidade 

educativa nos que se promovan valores e actitudes favorecedores da plena 

inclusión e a normalización das orientacións sexuais e a identidade de xénero. 

3. Fomento de actitudes de respecto e tolerancia entre a poboación adolescente e 

xuvenil que favorezan a inclusión das diversas orientacións sexuais e identidades 

de xénero. 

En maio de 2016 a Xunta de Galicia publica o Protocolo educativo para garantir a 

igualdade, a non discriminación e a liberdade de identidade de xénero, que ten como 

obxectivo garantir a igualdade de trato e combater a discriminación por razóns de 

diversidade afectivo-sexual, centrándose especialmente nos casos do alumnado 

trans nos que a identidade sexual non se corresponde coa asignada no momento do 

nacemento da persoa. 


